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अदचि श्ननुधदातनुभनुवदावां य्ववोररियङनु वङङौ (६.४.७७) इदत ससूतत्रे अननुववृतत-सदहतससूतमम — य्ववोवोः श्ननुधदातनुभनुवदामम  अङदानदावां इयङनु वङङौ अदचि | तत 
'श्ननुधदातनुभनुवदामम' इदत भदागवोः 'अङदानदामम ' इत्यस्य दवशत्रेषणदामम  | अनत्रेन श्ननु इदत भदागवोः अङस्य इत्यस्य दवशत्रेषणमम  | अत उच्यतत्रे यतम  
प्रत्ययग्रहणत्रे तदन्तदा ग्रदाहदावोः (पररिभदाषदा #२३) इदत पररिभदाषयदा तदन्तदवतधवोः; अनत्रेन 'यस्य अङस्य अन्तत्रे श्ननु-प्रत्ययवोः स्यदातम , तस्मदातम ' 
इत्यररवोः | न तनु यतम  अङवां 'श्ननु', तस्मदातम  इदत |

अत प्रश्नवोः उदत्रेदत, यतवोदह श्ननु इदत भदागवोः अङस्य इत्यस्य दवशत्रेषणमम , अतवोः यत्रेन दवतधस्तदन्तस्य (१.१.७२) इत्यनत्रेन तदन्तदवतधवोः दकिमरर
न स्यदातम  ? अत प्रत्ययग्रहणत्रे तदन्तदा ग्रदाहदावोः इदत पररिभदाषदायदावोः किदा आवश्यकितदा ? 

उच्यतत्रे | अत यत्रेन दवतधस्तदन्तस्य (१.१.७२) इत्यनत्रेन तदन्तदवतधवोः यवोः वतरतत्रे, स एव तदन्तदवतधवोः प्रत्ययग्रहणत्रे इदत पररिभदाषदायदामम  
अननुवतरतत्रे | तदहर पनुनवोः प्रश्नवोः— एववां रिरीत्यदा दद्विवदारिवां किरनस्य किदा आवश्यकितदा ? 

वस्तनुतस्तनु दद्विवदारिमम  इदत नदासस्त; अत 'श्ननु' चि 'अङ' चि अनयवोवोः सम्बन्धपसूरिणदाररमम  इयवां पररिभदाषदा अपत्रेक्षतत्रे | सम्पसूणरपररिभदाषदा एववां— 
प्रत्ययग्रहणत्रे यस्मदात्स दवदहतस्तददादत्रेस्तदन्तस्य ग्रहणमम  (पररिभदाषदा #२३) | अस्यदावां चि पररिभदाषदायदावां द्वियवोवोः ससूतयवोवोः 'यवोगदवभदागवोः' किवृ तवोः | 
अस्य किरनस्य आशयवोः एववां— दचिन्तयतनु द्वित्रे ससूतत्रे स्तवोः | प्रत्यत्रेकिवां  ससूतवां भदागद्वियत्रे दवभज्य, प्रत्यत्रेकिस्मदातम  किवां श्चिन अवांशवां स्वरीकिवृ त्य, अनयवोवोः द्वियवोवोः 
अवांशयवोवोः यवोगवां किवृ त्वदा नसूतनदा पररिभदाषदा यददा दनमर्मीयतत्रे, तददा अयवां यवोगदवभदागवोः इत्यनुच्यतत्रे | 

अत यस्मदात्प्रत्ययदवतधस्तददादद प्रत्ययत्रेयेऽङमम  (१.४.१३) इदत ससूतत्रे 'अङमम' इदत भदागवां दनष्किदास्य 'यस्मदात्प्रत्ययदवतधस्तददादद प्रत्ययत्रे' 
इदत भदागवोः स्वरीदक्रियतत्रे | पनुनवोः यत्रेन दवतधस्तदन्तस्य (१.१.७२) इदत ससूतत्रे 'तदन्तस्य' इदत भदागवोः स्वरीदक्रियतत्रे | द्वियवोवोः अवांशयवोवोः 
('यस्मदात्प्रत्ययदवतधस्तददादद प्रत्ययत्रे', 'तदन्तस्य' इत्यनयवोवोः) सवांयवोजनत्रेन पररिभदाषदा दनदमरतदा; अयवां चि 'यवोगदवभदागवोः' | 

तददाननीं दकिवां  भवदत, यस्मदातम  प्रत्ययवोः दवधरीयतत्रे, 'तददादद' इदत उपदतष्ठतत्रे 'प्रत्ययत्रे गवृहमदाणत्रे' | अरदारतम  यस्मदात्प्रत्ययदवतधस्तददादद प्रत्ययत्रेयेऽङमम  
(१.४.१३) इदत ससूतमम  अस्मदादभवोः पसूवरमत्रेव पदठितवां, तत्रेन यदा अङ-सवांजदा दवधरीयतत्रे सदा चि अस्य ससूतस्य एकिवां  प्रयवोजनमम , एकिवोः अररवोः | अपरिवोः 
अररवोः जन्यतत्रे यददा 'अङमम ' इदत भदागवोः पवृरसकक्रियतत्रे | तददाननीं ससूतवां भवदत 'यस्मदात्प्रत्ययदवतधस्तददादद प्रत्ययत्रे' इदत | ससूतस्य प्ररमत्रे अरर, 
अङ-सवांजदा दवधरीयमदानत्रे अरर, 'प्रत्ययत्रे' इत्यनत्रेन 'प्रत्ययत्रे परित्रे' इत्यररवोः; अधनुनदा 'प्रत्ययत्रे गवृहमदाणत्रे' इत्यररवोः | असस्मनम  नसूतनत्रे अरर 
'यस्मदात्प्रत्ययदवतधस्तददादद प्रत्ययत्रे', 'तदन्तस्य' इत्यनयवोवोः सवांयवोजनत्रेन नवरीनदा ससम्मतलितदा, समदाहृतदा [' '] assembled पररिभदाषदा | 
तददादददवतधवोः एकिस्मदातम  ससूतदातम  आनरीयतत्रे; तदन्तदवतधवोः अन्यस्मदातम  आनरीयतत्रे | दमतलित्वदा पररिभदाषदा इत्यनुच्यतत्रे | 

'यस्मदात्प्रत्ययदवतधस्तददादद प्रत्ययत्रे' इत्यनत्रेन तददादददवतधवोः | अङसवांजदा-दवधदायकिससूतदातम  'यस्मदात्प्रत्ययदवतधस्तददादद प्रत्ययत्रे' इदत भदागवां 
पवृरककिवृ त्य, अरर दवपरिणमय्य, 'प्रत्ययत्रे' इत्यस्य सप्तमरीदवभदक्तिमम  आतश्रित्य 'प्रत्ययत्रे गवृहमदाणत्रे सदत' इत्यररमम  उकत्वदा, ततवोः परिवां 'तददादद' इदत 
अवांशवोः सदाध्यतत्रे |   

अदप चि व्यदाकिरिणशदासत्रे तदन्तदवतधवोः यत यत आश्रिरीयतत्रे, यत यत उपयनुज्यतत्रे, तत सवरतदादप यत्रेन दवतधस्तदन्तस्य (१.१.७२) इदत 
ससूतबवोतधत-तदन्तदवतधरित्रेव सवोः | अतवोः प्रत्ययग्रहण-पररिभदाषदायदावां दवद्यमदान-तदन्तदवतधरिदप यत्रेन दवतधस्तदन्तस्य (१.१.७२) इदत 
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ससूतबवोतधत-तदन्तदवतधरित्रेव | अतवोः सवोः पररिभदाषदायदावां दवद्यमदान-तदन्तदवतधवोः अन्यवोः न, अदप तनु यत्रेन दवतधस्तदन्तस्य (१.१.७२) इत्यस्य एव
|

अस्य चि सवरस्य श्रिवणत्रेन स्वदाभदादवकिप्रश्नवोः उदत्रेदत, "दकिन्तनु अस्मदाकिमम  'अदचि श्ननुधदातनु...' इदत सस्रतङौ तनु तददादद इदत प्रसङवो नदासस्त दकिलि ? 
अत 'श्ननु + अङमम ' इत्यनत्रेन श्ननुप्रत्ययदान्तमम  अङमम  इत्यत्रेव अररवोः सदाधनरीयवोः" |

अस्य प्रश्नस्य चि उतरिददानदावसरित्रे अस्मदाकिवां  सवरचिचिदारयदावोः मसूलिबरीजमम  | यतवोदह अतदादप तददादद इदत अपत्रेदक्षतमम  एव | नवो चित्रेतम  श्ननुप्रत्ययवोः अन्तत्रे 
असस्त, प्रत्ययग्रहणत्रे कित्रे वलिवां तदन्तस्य ग्रहणवां स्वरीकिनु मरवोः चित्रेतम , 'दत्रेवदतवोः फलिवां प्रदाप्ननुवनम  पठिदत' इदत वदाकयत्रे, 'दत्रेवदतवोः फलिवां प्रदाप्ननु' इदत समनुददायत्रे 
प्रत्ययवोः अन्तत्रे असस्त | 'दत्रेवदतवोः फलिवां प्रदाप्ननु' इदत श्ननुप्रत्ययदान्त-पयरन्त-भदागत्रे श्ननु-प्रत्ययवोः अन्तत्रे असस्त इदत किवृ त्वदा 'दत्रेवदतवोः फलिवां प्रदाप्ननु' 
इत्यत्रेव अङमम  | यतवोदह 'दत्रेवदतवोः फलिवां प्रदाप्ननु' इत्यदप श्ननु-प्रत्ययदान्तमम  | तस्य अङसवांजदा-वदारिणदारर 'यस्मदातम  दवदहतवोः' इत्यनुक्तित्रे  'दत्रेवदतवोः फलिवां 
प्रदापम ' इदत समनुददायदातम  न अदप तनु आपम -धदातनुतवोः एव श्ननुप्रत्ययवोः दवदहतवोः | 'तददादद' इत्यस्य ग्रहणत्रेन 'आप्ननु' इत्यस्य एव अङत्ववां न तनु 'दत्रेवदतवोः 
फलिवां प्रदाप्ननु' इत्यस्य | तददादददवधत्रेवोः प्रयवोजनमम  इदमम  | 

आपम -धदातवोरित्रेव अयवां श्ननु-प्रत्ययवोः दवदहतवोः | अदप चि सनुबन्तस्य 'प्रदाप्ननुवनम ' इदत यरदा, दतङन्तस्य 'प्रदाप्ननुवसन्त' इत्यस्यदादप तरथैव | दत्रेवदतदावोः 
फलिदादन प्रदाप्ननुवसन्त | आहत्य प्रत्ययग्रहणत्रे यस्मदात्स दवदहतस्तददादत्रेस्तदन्तस्य ग्रहणमम  इत्यनत्रेन यस्मदातम  प्रत्ययवोः दवदहतवोः तस्मदादत्रेव 
प्रत्ययदान्तस्य ग्रहणमम  | एववां चि आपम -धदातवोवोः श्ननु-प्रत्ययवोः किवृ तश्चित्रेतम  'आप्ननु' इत्यत्रेव गवृहतत्रे, तस्य एव उकिदारिस्य स्रदानत्रे उवङम  -आदत्रेशवोः 
दवधरीयतत्रे, न तनु 'दत्रेवदतवोः फलिवां प्रदाप्ननु' इत्यस्य | यतवोदह 'यस्मदातम  श्ननु-प्रत्ययवोः दवदहतवोः' इत्यस्य किरनत्रेन 'आपम ' इत्यस्मदातम  दवदहतवोः; 'यस्मदातम  
दवदहतवोः तददाददवोः' अतवोः आपम  इत्यस्मदातम  आरिभ्य इदत भदागवोः गवृहतत्रे 'श्ननुधदातनुभनुवदामम अङदानदामम ' इत्यनत्रेन, श्ननु अङस्य इत्यनत्रेन | न तनु दत्रेवदतवोः 
इत्यस्मदातम  आरिभ्य | अतवोः आपम  इत्यत्रेतददाद्यवयवकि, श्ननु-प्रत्ययदान्तदावयवकि-समनुददायवोः ग्रदाहवोः, इदत अररवोः | नदाम आप्ननु इदत समनुददायत्रे आपम  
इदत आद्यवयववोः, ननु इदत अन्तदावयववोः, आप्ननु इदत समनुददायवोः; आपम  इत्यत्रेतददाद्यवयवकि, ननु इत्यत्रेतदन्तदावयवकि-समनुददायवोः | तस्य चि अजदादद-
प्रत्ययत्रे परित्रे उवङम  -आदत्रेशवोः |

आहत्य 'प्रत्ययग्रहणत्रे यस्मदात्स दवदहतस्तददादत्रेस्तदन्तस्य ग्रहणमम ' इदत पररिभदाषदा यत यत प्रवतरतत्रे, तत सवरतदादप तददादददवतधवोः अपत्रेक्षतत्रे | 
अधनुनदा यत यत यत्रेन दवतधस्तदन्तस्य (१.१.७२) प्रवतरतत्रे, तत सवरत 'प्रत्ययग्रहणत्रे यस्मदात्स दवदहतस्तददादत्रेस्तदन्तस्य ग्रहणमम ' इदत 
पररिभदाषदा अदप प्रवतरतत्रे इदत नदासस्त | कित्रे वलिवां यत प्रत्ययदवतधवोः भवदत, तत | तत सवरत तददादददवतधवोः अपत्रेक्षतत्रे | दकिन्तनु यत्रेन दवतधस्तदन्तस्य 
(१.१.७२) इत्यस्य यवोः तदन्तदवतधवोः, सवोः सवरददा प्रत्ययदवधङौ एव इदत नदासस्त; प्रत्ययदभनत्रे अदप भवदत बहहत | यत कित्रे वलिवां वणरस्य अरवदा 
वणरसमनुददायस्य वदातदार न तनु प्रत्ययस्य, तत तददादददवतधवोः न अपत्रेक्षतत्रे |
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